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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по правата на жените и равенството между половете приканва водещата 
комисия по заетост и социални въпроси да включи в предложението за резолюция, 
което ще приеме, следните предложения:

– като взе предвид преразгледаната Европейска социална харта, и по-специално 
членове 16, 30 и 31 от нея,

– като взе предвид Хартата на основните права на Европейския съюз, и по-специално 
членове 15, 21, 31, 34 и 36 от нея,

– като взе предвид своята резолюция от 13 октомври 2005 г. относно жените и 
бедността в Европейския съюз1,

–  като взе предвид заключенията на Съвета относно Европейския пакт за равенство 
между половете за периода 2011–2020 г.2,

– като взе предвид своята резолюция от 6 май 2009 г. относно активното приобщаване 
на лицата, изключени от пазара на труда3,

– като взе предвид Стратегията за равенство между жените и мъжете 2010–2015 г.4,

– като взе предвид своята резолюция от 17 юни 2010 г. относно аспекти, свързани с 
равенството между половете, в контекста на икономическата рецесия и финансовата 
криза5,

– като взе предвид своята резолюция от 5 юли 2011 г. относно бъдещето за 
социалните услуги от общ интерес6,

– като взе предвид резолюцията си от 19 октомври 2010 г. относно жените, работещи 
при несигурни условия на труд7,

– като взе предвид своята резолюция от 8 март 2011 г. относно облика на бедността 
сред жените8,

– като взе предвид публикацията на Евростат от 2010 г. „Борба срещу бедността и 
социалното изключване – статистически портрет на Европейския съюз през 2010 г.“,

A. като има предвид, че крайната бедност представлява нарушение на основните права 
и сериозно накърнява човешкото достойнство на жените, мъжете и децата;

                                               
1 OВ C 233 E, 28.9.2006 г., стр. 130.
2 Заключения на Съвета от 7 март 2011 г., Брюксел
3 P6_TA(2009)0371.
4 CОМ(2010) 491 окончателен.
5 P7_TA(2010)0231.
6 P7_TA(2011)0319.
7 P7_TA(2010)0365.
8 P7_TA(2011)0086.
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Б. като има предвид, че успешното намаляване на бедността в обществата в бедните 
региони печели най-вече от активното участие на бедните жени и момичета в 
процеса на развитие;

В. като има предвид, че за жените с увреждания се оказва невъзможно да излязат от 
социално уязвимото си положение и са изложени на сериозен риск от 
дискриминация, бедност и социално изключване;

Г. като има предвид, че бедността се отразява различно върху бедните жени и мъже, 
момчета и момичета, и за бедните жени и момичета често е по-трудно да получат 
достъп до подходящи социални услуги и доходи;

Д. като има предвид, че предоставянето на права на жените чрез подобряване на 
техните условия на живот и осигуряването на възможност за активното им участие в 
социалния и икономически живот на страната е от ключово значение за 
дългосрочното устойчиво развитие и справянето с бедността;

Е. като има предвид, че платформата не взема под внимание конкретните аспекти, 
които засягат различията между жените и мъжете, както и че не се отделя 
достатъчно внимание на феминизирането на бедността;

Ж. като има предвид, че бедността и социалното изключване представляват 
посегателство над човешкото достойнство и нарушение на основните права на 
човека и че основната цел на схемите за подпомагане на доходите трябва да бъде 
избавянето на хората от бедността и това да им се предостави възможност да живеят 
достойно, което е особено важно за жените, които са по-засегнати от бедността;

З. като има предвид, че в развиващите се страни с по-слабо изразено неравенство 
между половете равнището на бедност е по-ниско;

И. като има предвид, че въздействието на разликите в заплащането на половете върху 
трудовите доходи през целия живот означава, че жените ще получават по-ниски 
пенсии, и като има предвид, че в резултат на това, жените са по-силно засегнати от 
мъжете от трайна и крайна бедност: 22 % от жените на 65 години и над тази възраст 
са изложени на риск от бедност в сравнение с 16 % от мъжете;

Й. като има предвид, че през последните 10 години броят на жените, които живеят в 
бедност, нарасна непропорционално по отношение на броя на мъжете;

1. призовава Комисията/Евростат да изготви таблица с пълен набор от показатели за 
бедността и социалното изключване и статистическите данни да се въвеждат чрез 
използването на качествен и приобщаващ подход, при който се вземат предвид 
въпросите, свързани с пола и възрастта, за да се изведе на преден план проблемът с 
бедността сред по-възрастните жени; изразява надежда, че Европейският институт 
за равенство между половете, когато достигне пълният си оперативен капацитет, ще 
помогне за разрешаване на проблема за недостига на системни и сравними данни, 
систематизирани по полов признак;

2. призовава Комисията и държавите-членки да предприемат мерки за 
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предотвратяване на феминизирането на бедността чрез насърчаване на заетостта и 
предприемачеството сред жените, премахване на разликата в заплащането между 
мъжете и жените, улесняване на постигането на равновесие между 
професионалните и семейни задължения чрез развитие на детски заведения, система 
на услуги за лицата на издръжка, разделяне по равно на родителския отпуск и 
насърчаване на гъвкавото работно време;

3. настоява социалните политики, посочени в платформата, да бъдат изпълнявани 
едновременно с политики за недопускане на дискриминация, тъй като за много хора 
корените на бедността често могат да бъдат открити в ограничаването на 
възможностите;

4. отправя остра критика относно факта, че свързаният с пола аспект на бедността и 
социалното изключване се пренебрегва напълно в Европейската платформа на 
Комисията срещу бедността и социалното изключване;

5. подчертава, че жените в селските райони често не се приемат за работна сила, 
въпреки че техният принос за ежедневната селскостопанска работа е също толкова 
важен, колкото и този на мъжете, като в резултат те са социално изключени от 
своите права като работници и са уязвими по отношение на бедността;

6. приканва Комисията да уточни общите принципи, свързани с определението за 
„кошница от основни стоки и услуги“, за получаване на ясна представа за бедността 
и дискриминацията, основана на пол или социален произход;

7. счита, че Комисията следва да вземе предвид Препоръка 92/441/EИО1, която 
признава „основното право на човек да разполага с достатъчни ресурси и социална 
помощ, така че да живее по начин, съвместим с човешкото достойнство“, което е от 
съществено значение за жените, като същевременно настоява, че основната цел на 
схемите за подпомагане на доходите следва да бъде избавянето на хората от 
бедността и даването на възможност за водене на достоен живот, като в това се 
включват и достойни пенсии за инвалидност и за прослужено време; предвид 
посочената цел, препоръчва на Комисията да установи общ метод за изчисляване на 
жизнения минимум и на жизнения стандарт („потребителска кошница“ от стоки и 
услуги) с оглед осигуряване на съпоставими измервания на равнищата на бедност и 
установяване на средства за социална намеса, включващи система за минимални 
доходи;

8. настоятелно призовава Европейският план за продоволствена помощ за най-
нуждаещите се лица да бъде подкрепен като един от компонентите на амбициозна 
интегрирана политика за борба с бедността, тъй като жените често са първите 
жертви на недостига на храна;

9. призовава да се обръща особено внимание на отношенията между родители и деца, 
например посредством специфични за всяка държава програми, съдържащи 
конкретни мерки, които имат за цел предоставяне на възможно най-мащабна и най-

                                               
1 Препоръка 92/441/ЕИО на Съвета от 24 юни 1992 г. относно общи критерии за достатъчните по размер 
средства и социалното подпомагане в системите за социална закрила (ОВ L 245, 26.8.1992 г., стр. 46)
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качествена подкрепа при изпълняване на родителските задължения от страна на 
родителите или настойниците, за да се избегне настаняването на деца в социални 
институции, в резултат от крайна бедност или да се гарантира, че възможността за 
прилагането на подобни мерки се разглежда като краен вариант; 

10. призовава държавите-членки да гарантират подходяща подкрепа за самотните 
родители, тъй като те са изложени на много по-висок риск от бедност в сравнение 
със семействата, в които и двамата родители получават доходи; във връзка с това 
призовава държавите-членки също така да гарантират подкрепа за самотните 
родители чрез създаване на достатъчно детски заведения и улесняване на достъпа на 
семействата с един родител до тях;

11. призовава държавите-членки да предоставят подходящи социални обезщетения за 
жените и мъжете, които полагат грижи за възрастни или болни роднини или 
роднини с увреждания, като призовава Комисията да запази размера на 
разпределените финансови средства, които могат да се използват от организациите 
на гражданското общество за борба и ограничаване на последиците от бедността 
сред жените;

12. подчертава, че всеобщият достъп и качествените услуги за предоставяне на 
подкрепа на достъпна цена, например детските заведения, са важни за равното 
участие на жените и мъжете на пазара на труда, а също и като средство за 
предотвратяване и намаляване на бедността;

13. призовава Комисията да предвиди набор от рамкови насоки и принципи с цел да 
гарантира подходящи и устойчиви пенсионни системи, както и да се справи 
ефективно с риска от бедност, пред който са изправени жените в резултат на 
несигурността и прекъсването на работа и ниското заплащане; подчертава също 
така изискването за по-голяма адаптивност на социалното осигуряване спрямо 
личните и семейните условия, като се обръща повече внимание на майчинството и 
работата, свързана с полагане на грижи;

14. призовава държавите-членки и Комисията да обърнат специално внимание на 
проблема с бедността сред по-възрастните жени, дължащ се на факта, че те 
получават по-ниски пенсии, което е последица и от периодите на незаетост през 
техния живот, през които е трябвало да се грижат за своите деца и за други членове 
на издръжка от тяхното семейство;

15. приканва Комисията и държавите-членки да приемат принципа на равенство между 
половете за основен компонент на всички общи политики и национални програми с 
оглед на изкореняването на бедността и борбата със социалното изключване; освен 
това посочва, че държавите-членки следва да отчетат свързаното с пола измерение в 
своите планове за възстановяване от рецесията;

16. призовава в рамките на провежданата веднъж на шест месеца кръгла маса на 
министрите по повод на Международния ден за изкореняване на бедността (17 
октомври) да бъде направена оценка с участието на засегнатите граждани и 
сдруженията за подпомагане на най-нуждаещите се лица, при зачитане на принципа 
на равенство между половете, като положението на най-бедните служи като база за 
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сравнение;

17. отбелязва, че доброволчеството може да изиграе много важна роля в борбата с 
бедността, социалното изключване и неравенството между половете; напомня, че 
2011 г. е обявена за Европейска година на доброволчеството и призовава 
държавите-членки да засилят обмена на добри практики и да гарантират ефективни 
мерки за подкрепа и разширяване на доброволчеството;

18. предлага да се обърне специално внимание на специфичното положение и нужди на 
уязвимите групи жени, които са изложени на риск от бедност (възрастни, жени с 
увреждания, живеещи в селски райони, мигранти, жертви на насилие и трафик),  
както и че следва да бъдат разработени специфични за двата пола политически 
мерки; 

19. предлага действията, предложени в платформата, да признаят последиците от 
многобройните форми на дискриминация и да въведат ориентирани към политиката 
мерки, каквито понастоящем са предвидени например в испанското и румънското 
законодателство, като по-специално следва да бъде развита концепцията за 
равенството между мъжете и жените с цел да се отговори на многобройните форми 
на дискриминация;

20. призовава своя председател да възложи на Агенцията на Европейския съюз за 
основните права, в сътрудничество с Европейския институт за равенство между 
половете, да извърши проучване относно ефективния достъп на най-бедните групи 
до всички основни права и относно дискриминацията, на която те са подложени, с 
участието на организации, в рамките на които лицата в положение на  социално 
изключване могат да се изразяват свободно.
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